KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (KVKK)
UYARINCA BİLGİLENDİRME
Cinnagen İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak şirketimizin
çerçevesinde işlenen verilerinizin güvenliği ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Kanunu (“KVKK”) ve ilgili ikincil mevzuat uyarınca bizimle paylaşmış
kişisel verilerinizi ne şekilde işlediğimiz, kimlere aktardığımız ve kişisel
ilişkin haklarınız konusunda burada bilgilendirilmektesiniz.
1.

faaliyetleri
Korunması
olduğunuz
verilerinize

Veri Sorumlusu Kimdir?

Kişisel verilerinize ilişkin olarak veri sorumlusu Cinnagen İlaç Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketi’dir (kısaca “CinnaGen İlaç”). Veri sorumlusu olmamız, kişisel
verilerinizin işlenmesi ve korunmasına ilişkin olarak sorumlu olduğumuz anlamına
gelmektedir.
2.

Hangi Kişisel Verilerinizi Toplamaktadır?

"Kişisel Veri," kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade
etmektedir.
CinnaGen İlaç tarafından toplanan kişisel verileriniz; burada sayılanlarla sınırlı
olmaksızın, ad, soyad, T.C. kimlik numarası yabancılara mahsus kimlik numarası,
potansiyel veya asıl vergi numarası, medeni durum, cinsiyet, telefon numarası, faks
numarası, e-posta adresi, çalıştığınız kurum ve birim, çalıştığınız il ve ilçe, uzmanlık
alanınız ile yan dalınız, unvanınız ve doğum tarihiniz gibi verileri içermektedir.
3.

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla Toplamaktayız?

Kişisel verilerinizi CinnaGen İlaç tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi,
sürdürülebilmesi, sözleşmeli ilişkilerin yürütülebilmesi, iş ortaklarımız ve üçüncü taraf
şirketlerden hizmet alınabilmesi amacıyla toplanılmaktadır.
4.

Veri Saklama ve Veri Güvenliği

Kişisel verileriniz veri işleme amacı geçerli olduğu sürece saklanacaktır. Veriler,
CinnaGen İlaç’ın tabi olduğu ilgili mevzuat, kanun, kamu kurum ve kuruluşlarının
bildirdiği süreler zarfında muhafaza edilecektir. İşlenen, saklanan verilerin
kaybolmaması, yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve hukuka aykırı kullanımların
önlenmesi için gerekli güvenlik önlemleri CinnaGen İlaç tarafından alınmakta ve
düzenli olarak takibi yapılmaktadır.
5.

Kişisel veri işlemenin yasal dayanağı ve yöntemleri nelerdir?
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Kişisel verileriniz; bu aydınlatma metninde belirtilen amaç ve kapsamda, her türlü
sözlü, yazılı ve/veya elektronik ortamda toplanan “kimliği belirli veya belirlenebilir
gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi” ifade etmektedir.
Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar doğrultusunda; tarafımızca, iş ortaklarımız,
üçüncü taraf hizmet sağlayıcılar, çalışanlarımız, çalıştığımız tedarikçi ve mümessiller,
kariyer siteleri ve benzeri kanallardan elde edilmekte ve KVKK’nın 5. ve 6. maddeleri
ve diğer kanuni yükümlülüklerimiz çerçevesinde işlenmektedir.
6.

Kişisel Verilerinizi Hangi Üçüncü Kişiler ile Paylaşmaktayız?

KVKK ve yukarıda yer alan maddeler uyarınca toplanan kişisel verileriniz; KVKK
tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde
belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde ve yukarıda yer alan
amaçlarla uygun olarak birtakım üçüncü kişilere aktarmaktayız.
7.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız Nelerdir?

KVKK Md. 11 uyarınca, kişisel veri sahibi olarak;
● Kişisel verilerinizi işlenip işlenmediğini öğrenme,
● Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
● Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,
● Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri
bilme,
● Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların
düzeltilmesini isteme,
● İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini
veya yok edilmesini isteme,
● İlgili mevzuat uyarınca yapılan kişisel verileriniz üzerinde yapılan işlemlerin,
kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
● İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi
suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
● Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız
hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahipsiniz.
Bu haklarınızı kullanmak için, başvuru formunu yazılı ve ıslak imzalı olarak Barbaros
Mah. Al Zambak sok. Varyap Meridian Sitesi A Blok 2, Kat:7 D:76, 34746 Ataşehir/
İstanbul adresine bizzat elden, kargo aracılığıyla veya noter kanalıyla,
info@cinnagenilac.com.tr
elektronik ortamda ise güvenli elektronik imza ile
imzalanmış olarak yine yukarıda belirtilen kayıtlı elektronik e-posta adresimize
iletebilirsiniz. Kişisel verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi
halinde bu yönteme uygun olarak da bize talebinizi iletebilirsiniz.
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Başvurunuzda, (i) ad soyad ve başvurunuz yazılı ise imza, (ii) T.C. kimlik numarası, (iii)
tebligata esas yerleşim yeri veya iş yer adresi, (iv) var ise bildirime esas e-posta
adresi, telefon ve faks numarası, (v) talep konusu bulunması zorunludur.
Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç
başvurunuz bize ulaştıktan sonra 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.
8.

İletişim Onayını Nasıl Geri Alabilirsiniz?

Sizinle iletişime geçmemiz amacıyla onay vermiş olmanız halinde, onayınızı her
zaman
geri
alma
hakkına
sahipsiniz.
İletişim
izninizin
iptali
için
info@cinnagenilac.com.tr web adresi üzerinden başvuruda bulunabilirsiniz.
9.

Veri Gizliliği İlkelerinde Yapılacak Değişiklikler

Mevzuat, teknoloji ve ticari değişikliklere bağlı olarak yukarıda yer alan hususlarda
değişiklik olabileceğinden, bu değişikliklerden haberdar olabilmeniz için internet
sitemizi düzenli olarak ziyaret etmenizi tavsiye ederiz.
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